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A KERPELY ANTAL ANYAGTUDOMÁNYOK ÉS -TECHNOLÓGIÁK 
DOKTORI ISKOLA 

KUTATÓSZEMINÁRIUMOK ÜGYRENDJE1 
 

 
(1) A saját kutatási témájában való előrehaladását a kutatószemináriummal 

bizonyítja a Jelölt. A képzés során összesen legalább hét nyilvános 
kutatószemináriumot kell teljesíteni: hármat a képzési és kutatási szakaszban, 
ezekre max. 15 kredit/kutatószeminárium adható, további négyet a kutatási és 
disszertációs szakaszban, ezekre max. 25 kredit/kutatószeminárium adható. 
 

(2)  A Doktori Iskola PhD hallgatói által benyújtott kutatószemináriumi dolgozatok 
formai követelményei a következők: 
a) A dolgozatokat 1 példányban, bekötött formában a Dékáni Hivatalba és 1 

elektronikus példányban (pdf) a felhívásban szereplő e-mail címre2 kell 
benyújtani. A dolgozatok csak akkor fogadhatóak el, illetve küldhetők ki 
bírálatra, amennyiben azon a témavezető(k) aláírása is szerepel. 

b) A dolgozatok fedlapján meg kell jelölni a Doktori Iskola nevét, a 
kutatószeminárium számát, valamint  a doktorandusz nevét, témavezetőjét, 
és tanszékének elnevezését. 

c) A dolgozatokat A/4-es méretben, maximum 13-as betűmérettel, és 1,5-es 
sortávolsággal kell elkészíteni, minimum 20, maximum 30 oldal 
terjedelemben. 

d) A táblázatokat és ábrákat folyamatos sorszámozással és címmel kell ellátni. A 
dolgozathoz kapcsolódhat irodalomjegyzék, mellékletek. Az 
irodalomjegyzéket az alábbi formában javasoljuk elkészíteni: 
sorszám SZERZŐ(K).: Cím, Megjelenés helye, ideje, oldalszáma 

 
(3) A kutatószeminárium írásos anyagát a Doktori Iskola vezetője bírálatra kiadja 

egy, a témában járatos oktatónak, kutatónak. A bírálatot a hallgató az előadás 
előtt megkapja. A kutatási téma előrehaladásának követhetősége érdekében – 
lehetőség szerint – a hallgató kutatószemináriumi dolgozatait ugyanazon oktató 
kapja rendszeresen bírálatra. 
 

(4) Az eredményes teljesítést a minden félév tanulmányi időszakának zárását követő 
hónapban szervezett összevont szeminárium jegyzőkönyve igazolja.  
 

(5) A kutatószemináriumok a disszertáció készítésére való felkészülést szolgálják, 
azok megfelelő tematikai rendszert alkotnak. A kutatószemináriumokra a 
Tudományági Doktori Tanács tagjait meg kell hívni.  
 

(6) A kutatószemináriumokat a Dékáni Hivatal szervezi. 
 
 
 
 
 

                                                 
1 Jóváhagyta a DIT 16/2018. (II.12.) számú határozatával. 
2 Jóváhagyta a DIT 30/2019. (IV.01.) számú határozatával 
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(7) Kutatószemináriumok értékelése3: 
a) A kutatószemináriumi dolgozat csak abban az esetben bocsátható a 

szemináriumon előadásra, amennyiben a bíráló arra 60 %-nál jobb értékelést 
adott. 60 %, vagy az alatti értékelés esetén a dolgozat csak a soron következő 
szemináriumon, a bíráló által tett módosítási javaslatok figyelembevétele és 
javítása után, és újabb 60 %-nál jobb bírálat esetén bocsátható előadásra.  

b) A kutatószemináriumokat az előadás és a hozzáfűződő vita lezajlása után a 
hallgatóság diplomás tagjai is értékelik. Az érintett tématerület vezetője 
köteles gondoskodni arról, hogy a kutatószemináriumon a szakterületnek 
legalább egy szakmailag hozzáértő képviselője megjelenjen a témavezetőn 
kívül. Ezen feltétel nem teljesülése esetén az adott hallgató 
kutatószemináriuma nem értékelhető. A hallgatóság a kutatószeminárium 
alkalmával 10 pontig terjedő pontozással értékel.  

c) Amennyiben mindkét fél által külön-külön adott értékelés 60 % feletti, akkor 
1-3. félévben 15 kredit, 5-8. félévben 25 kredit jár a kutatószeminárium 
teljesítéséért. 

d) A komplex vizsga és a disszertáció tudományos műhelyvitája kiváltja (15 
vagy 25 kredittel) az adott félév kutatószemináriumi kötelezettségét. 

 
(8) A kutatószemináriumi dolgozatok bírálatának módszertana: 

a) Minimum 2500  karakter hosszúságú legyen. 
b) Térjen ki arra, hogy a dolgozat a PhD hallgató kutatási témájához milyen 

mértékben kapcsolódik (0-10 pont). 
c) Taglalja a dolgozat felépítését, áttekinthetőségét és a szakmai kifejezések 

használatát, érthetőségét (0-10 pont). 
d) Értékelje a szakirodalom feldolgozásának színvonalát: hivatkozások 

szakszerű használatát, rangos folyóiratokban található friss publikációk 
feldolgozását, a téma szempontjából releváns szakmai tartalom bemutatását 
(0-20 pont). 

e) Minősítse a kutatási téma kidolgozását: az elvégzett (vagy irodalomból 
átvett) kísérletek bemutatását, a saját (illetve irodalom alapján idézett) 
ábrák, diagramok, táblázatok, fényképek szakszerűségét, értelmezését (0-30 
pont). 

f) Értékelje a dolgozat összefoglalóját, a következtetéseket, s a jövőbeni 
elképzeléseket (0-30 pont). 

g) Tartalmazzon a PhD hallgató által a kutatószemináriumon megválaszolandó 
legalább két kérdést. 

Amennyiben az összpontszám 95 pont felett, illetve 60 pont alatt van, akkkor 
indokolni szükséges. A maximálisan adható 100 pontból elért pontok száma adja 
a dolgozat %-os minősítését. A bírálati lapot a melléklet tartalmazza.4 

                                                 
3 Módosítva a DIT 30/2019. IV.01.) számú határozatával, hatályos a 2018/19-es tanév II. féléves rendes 

kutatószemináriumától. 
4 Jóváhagyta a DIT 5/2018. (I.16.) számú határozatával 
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É R T É K E L Ő L A P 
 

a Kerpely Antal Anyagtudományok és -technológiák Doktori Iskola  

kutatószemináriumi dolgozatainak bírálatához 
 

A   kutatószemináriumi dolgozat címe és sorszáma 

  

  
Szerző 

  

  

Konzulens(ek) 

  

  
Bíráló 

  
 

1.  Átlalános értékelés: amely tartlamazz a PhD hallgató által a kutatószemináriumon 
megválaszolandó legalább két kérdést. 

    /1000-2500 karakter/ Beírt karakterszám:  0 
  

 
2.     A dolgozat   kapcsolódása  a  PhD hallgató kutatási témájához            

(0-10 pont). Pont:   

/250-500 karakter/ Beírt karakterszám:  0 
  

 

3.   A dolgozat felépítése, áttekinthetősége és a szakmai kifejezések 
használata, érthetősége (0-10 pont) Pont:   

/250-500 karakter/ Beírt karakterszám:  0 

  

 
4.  A szakirodalom feldolgozásának színvonala: hivatkozások 

szakszerű használata, rangos folyóiratokban található friss 
publikációk feldolgozása, a téma szempontjából releváns szakmai 

tartalom bemutatása (0-20 pont). Pont:   

/500-1000 karakter/ Beírt karakterszám:  0 
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5.      Minősítse a kutatási téma kidolgozását: az elvégzett (vagy 
irodalomból átvett) kísérletek bemutatását, a saját (illetve irodalom 

alapján idézett) ábrák, diagramok, táblázatok, fényképek 
szakszerűségét, értelmezését (0-30 pont)  Pont:   

/500-1000 karakter/ Beírt karakterszám:  0 
  

 

6. Összbenyomás: a dolgozat összefoglalásának, következtetéseinek, s 
a jövőbeni elképzeléseinek értékelése (0-30 pont). Pont:   

/500-1000 karakter/ Beírt karakterszám:  0 
  

 

Összpontszám (max. 100 pont). A Szabályzat szerint: "(7) Kutatószemináriumok 
értékelése: 

a) A kutatószemináriumi dolgozat csak abban az esetben bocsátható a szemináriumon 
előadásra, amennyiben a bíráló arra 60 %-nál jobb értékelést adott. 60 %, vagy az alatti 

értékelés esetén a dolgozat csak a soron következő szemináriumon, a bíráló által tett 
módosítási javaslatok figyelembevétele és javítása után, és újabb 60 %-nál jobb bírálat 

esetén bocsátható előadásra.  

0,0 

Figyelem: ha az összpontszám 95 pont felett, illetve 60 pont alatt van, 
akkkor indokolni szükséges.                                                                               

/250-500 karakter/ 
Beírt karakterszám:  0 

  

 

Dátum:  
 

  

 
Bíráló aláírása 

 


